Embedsbeskrivelse for stilling som sognepræst i Sædden pastorat

Sognet
Sædden sogn er beliggende i bydelen Sædding i Esbjerg. Sognet har 10.324 indbyggere (heraf
8.973 folkekirkemedlemmer) - og er det største sogn i Skads Provsti og næststørste sogn i Ribe stift.
Sognet består af blandet boligbyggeri.
Vi er et sogn med både børnefamilier, enlige og seniorer.
Der er 2 folkeskoler (hvoraf den ene bl.a. har tilbud om specialpædagogiske grupper) og 1 kristen
friskole, mange børnehaver, vuggestuer og dagplejere, 2 ældrecentre og 1 plejecenter for ældre med
demens, samt aktivitets- og samværstilbud til borgere, der har funktionsnedsættelse. Derudover er
der et center med bibliotek og mulighed for indkøb. I sognet er der et velfungerende foreningsliv,
herunder FDF, KFUM-spejdere, samt børne- og ungdomsarbejde i et rigtig godt samarbejde på
tværs, hvor der tages aktiv del fra begge sider.
I sognet er der 2 missionshuse: IM og LM. Grundtvigsk foredragsforening har også tilhørsforhold i
sognet og holder deres møder i kirkens mødesal.
Ved kirken er der pt. ansat 3 præster, 2 organister, 1 kordegn, 1 kirketjener, 1 rengøringsassistent og
1 børne- og ungemedarbejder. Regnskabet varetages af eksternt regnskabskontor i provstiet.
Kirken
Kirken er en moderne kirke i slægt med gammel romansk kirkebygningstradition. Den er tegnet af
Inger og Johannes Exner og indviet i 1978.
Belysningen i kirkerummet er en oplevelse for sig selv. Fra loftet hænger 803 pærer, der tindrer
over hele rummet som en stjernehimmel. Der er 350 faste pladser (heraf 100 i pulpituret) – 250 løse
= 600 personer. Præsten står i midten af kirken – tæt på menigheden.
Orglet i Sædden Kirke er et fransk inspireret barokorgel med 33 stemmer - også tegnet af Exner;
bygget i 1984 af Bruhn & Søn.
Ud over vores dejlige kirkerum har vi en stor mødesal og mange dejlige lokaler og faciliteter, der
gør kirken meget anvendelig.
Der er også kapel ved Sædden Kirke og kirkens klokketårn står særskilt.
Der er ingen kirkegård tilknyttet
Menighedsrådet
Der er pt. 13 folkevalgte medlemmer i menighedsrådet.
Rådets vision er, at ethvert folkekirkemedlem må møde det kristne budskab regelmæssigt, må
opfatte kirken som hans/hendes, må opleve den som betydningsfuld i hans/hendes families
tilværelse og derfor må komme regelmæssigt i den, må være tiltalt at det, der foregår og opleve sig
selv som en del af menigheden. Visionen er endvidere at gøre evangeliet tilgængeligt og
nærværende og meningsfyldt for alle medlemmer af folkekirke n, samt gøre kirkens fællesskab til et
tilbud til alle. Det vil sige at skabe tillid mellem kirken og alle i sognet.
Der er menighedsrådsmøde hver den anden torsdag i måneden kl. 17.30 (undtagen december og
juli). Under menighedsrådet arbejder en lang række udvalg, hvor menighedsrådsmedlemmer og
ansatte deltager.
Menighedsrådet arrangerer hvert år i januar en nytårskur og i september en udflugt for ansatte,
frivillige og menighedsrådet.
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Gudstjenesteliv
Højmesse hver søn- og helligdage kl. 10.00. Ved højmessen er det et medlem af menigheden, der
læser ind- og udgangsbøn og er behjælpelig ved dåben.
Plejehjemsgudstjeneste 1 x mdr. på hvert af ældrecentrene/plejecentret.
Ældregudstjeneste 3 gange årligt i kirken for beboere, pårørende og personale fra sognets
ældrecentre samt andre ældre i sognet.
Dåbsgudstjeneste hver den første lørdag i måneden kl. 10.00.
Rytmisk gudstjeneste ca. hver tredje søndag kl. 16.00 med band og lovsang.
International Church, hvor gudstjenesten er baseret på Evangelisk Luthersk kirke. Gudstjenesten
foregår på engelsk.
Mindegudstjeneste kl. 17.00 på Alle helgens søndag
Englegudstjeneste en søndag i januar og september kl.15.00
Temagudstjenester, bl.a. målrettet småbørn (kirkens legestue) og minikonfirmander
Børne- og familiegudstjenester i samarbejde med bl.a. FDF og KFUM-spejderne i sognet.
Sognet deltager i fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Byparken, Esbjerg, sammen med de øvrige
kirker i provstiet.
I december er der mange julegudstjenester, bl.a. for sognets skoler og institutioner. Hen over året er
der en god og stabil kirkegang.
Sædden sogn er et travlt sogn med mange kirkelige handlinger – især dåb og
begravelser/bisættelser. (2019: 100 fødte; 94 døbte. 117 døde).
En del begravelser/bisættelser foregår i kommunale kapeller.
Aktiviteter
8 konfirmandhold; pt. 4 fra folkeskolerne, 2 fra den kristne friskole og 2 fra de specialpædagogiske
grupper. (2019: 96 konfirmerede)
Minikonfirmander - pt. 5 hold pr. skoleår; baseret på ugeforløb og sker i samarbejde med kirkens
børne- og ungemedarbejder.
Mange kirkelige aktiviteter, bl.a. babysalmesang, legestue, strikkecafé, kirke-skole-samarbejde,
sogneudflugter, et rigt koncertliv, sangeftermiddage/-aftner og børnevenlig Skt. Hans.
Ved mange af aktiviteterne medvirker frivillige.
Arbejdsforhold
Der er et godt samarbejde imellem præsterne og kirkens øvrige medarbejdere. En gang om ugen er
der ”kalendermøde”, hvor alle ansatte ved kirken deltager. Derudover er der 2 gange årligt
medarbejdermøde med repræsentanter fra menighedsrådet.
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